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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave, ktoré sa dňa 29. 04. 2020  

uskutočnilo v zmysle opatrení rektora č. 5/2020 online formou 

Prítomní : Podľa online pripojenia 

Program: 

1. Otvorenie (predsedníčka AS EU v Bratislave) 

2. Výročná správa o činnosti EU v Bratislave za rok 2019 (rektor, prorektor EU v Bratislave) 

3. Rozpočet Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2020 (rektor, kvestorka EU 

v Bratislave) 

4. Pracovný poriadok EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 

5. Prerokovanie návrhu v súvislosti s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve EU v Bratislave 

(rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

6. Štatút OF EU v Bratislave (dekan OF EU v Bratislave)  

7. Štatút NHF EU v Bratislave (dekanka NHF EU v Bratislave) 

8. Štatút FHI EU v Bratislave (dekan FHI EU v Bratislave) 

9. Štatút FPM EU v Bratislave (dekan FPM EU v Bratislave) 

10. Štatút FMV EU v Bratislave (dekan FMV EU v Bratislave) 

11. Štatút FAJ EU v Bratislave (dekan FAJ EU v Bratislave)  

12. Štatút PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach (dekan PHF EU v Bratislave)  

13. Rôzne 

 

Ad 1.: 

 Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Ing. Helena Majduchová, CSc. privítala na zasadnutí AS 

EU v Bratislave rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., kvestorku EU v Bratislave 

Ing. Máriu Dziurovú, prorektora pre rozvoj EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD,  

dekanov jednotlivých fakúlt EU v Bratislave a všetkých prítomných členov AS EU v Bratislave. 

 Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 34 členov, senát 

bol uznášaniaschopný.  

V zmysle rokovacieho poriadku predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala 

prítomných o doplňujúce návrhy do programu zasadnutia. Prítomní členovia AS EU v Bratislave nemali 

žiadne námietky a jednomyseľne súhlasili s navrhnutým programom.   

Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili  

za zamestnaneckú časť Ing. Danicu Svobodovú (OEPaMU) a za študentskú časť Bc. Tomáša Mazána  

(ŠP NHF).  

Ad 2.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala rektora EU v Bratislave prof. Ing. 

Ferdinanda Daňa, PhD. a prorektora pre rozvoj univerzity EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa 

Siváka, PhD., o uvedenie materiálu k bodu 2.  

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. uviedol na rokovaní AS EU v Bratislave 

„Výročnú správu o činnosti EU v Bratislave za rok 2019“. Informoval členov AS EU v Bratislave, že 

predložený materiál je vypracovaný podľa osnovy MŠVVaŠ SR. 

Prorektor pre rozvoj EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. podrobne doplnil, obsah 

predloženého materiálu. Zdôraznil, že v roku 2019 sa začalo nové obdobie akademických funkcionárov 

univerzity i fakúlt. Uviedol, že správa zahŕňa aktivity nielen z predchádzajúceho, ale aj nového 

dlhodobého zámeru, ktorý je spracovaný na obdobie rokov 2019 – 2027. Celkovo správa informuje 

a sumarizuje jednotlivé aktivity univerzity a jednotlivých fakúlt za rok 2019. Prof. Sivák konštatoval, 

že v roku 2019 univerzita aj fakulty svojou činnosťou naplnili zámery aj strategické ciele. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová poďakovala za uvedenie materiálu a otvorila 

diskusiu.  

Diskusia  

V diskusii vystúpili PhDr. Hrivíková (FAJ), doc. Kurucz (FMV), prof. Sivák (prorektor pre rozvoj). 

 

Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky či otázky, vyzvala predsedníčka AS EU  

v Bratislave členov AS EU v Bratislave k verejnému hlasovaniu. 
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Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 29.04.2020 

prerokoval a schválili „Výročnú správu o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2019“  

s pripomienkami. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 34 

hlasovali za..........................................................................34 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie uznesenia.  

Ad 3.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová odovzdala slovo rektorovi EU v Bratislave 

prof. Daňovi a kvestorke EU v Bratislave Ing. Dziurovej k uvedeniu materiálu k bodu 3.  

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. predložil členom AS EU v Bratislave 

„Rozpočet Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2020“. Zdôraznil, že materiál bol vypracovaný 

v súlade so Zákonom číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V § 16 ods. 1 ustanovuje povinnosť verejných vysokých škôl zostaviť rozpočet výnosov a nákladov na 

kalendárny rok za účelom finančného zabezpečenia hlavnej činnosti a hospodáriť na jeho základe. 

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo informoval, že materiál bol schválený na Kolégiu rektora všetkými 

dekanmi fakúlt. 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová podrobne informovala členov AS EU v Bratislave 

o predloženom materiáli, ktorý obsahuje:  

Rozpočet výnosov a nákladov EU v Bratislave na rok 2020. 

Pravidlá rozdelenia dotácie zo štátneho rozpočtu EU v Bratislave na rok 2020  

Rozpis dotácií EU v Bratislave na rok 2020.  

Diskusia 

V diskusii vystúpili PhDr. Hrivíková (FAJ), prof. Tumpach (FHI), Ing. Kintler (FPM), Bc. Mazán 

(ŠP NHF), doc. Kotlebová (NHF), kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová, rektor EU v Bratislave 

prof. Daňo. 

Nakoľko neboli uvedené žiadne ďalšie pripomienky, predsedníčka AS EU v Bratislave  

prof. Majduchová požiadala členov AS EU v Bratislave, aby pristúpili k hlasovaniu za prijatie  

uznesenia. 

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 29.04.2020 

prerokovali a schválili „Návrh rozpočtu EU v Bratislave na rok 2020“ bez pripomienok. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 34 

hlasovali za..........................................................................34 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie uznesenia. 

Ad 4.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo, PhD spolu s kvestorkou EU v Bratislave Ing Dziurovou 

predložili na rokovanie AS EU v Bratislave nový pracovný poriadok. Uviedli, že Pracovný poriadok 

verejnej vysokej školy je povinným vnútorným predpisom verejnej vysokej školy v zmysle § 15 ods. 1 

písm. e) zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Povinnosť vydať pracovný poriadok ukladá Ekonomickej univerzite v Bratislave 

aj § 12 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov – 

zamestnávateľ vydá pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je 

neplatný. V zmysle § 84 ods. 2 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 

pracovný poriadok bližšie konkretizuje v súlade s právnymi predpismi ustanovenia zákonníka práce 

podľa osobitných podmienok zamestnávateľa, t. j. Ekonomickej univerzity v Bratislave. Súčasne platný 

Pracovný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave v znení neskorších dodatkov bol vydaný v roku 
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2008 a z dôvodu zmeny platných právnych predpisov, najmä Zákonníka práce a zákona o výkone práce 

vo verejnom záujme, je potrebné súčasný pracovný poriadok novelizovať. Návrh „Pracovného poriadku 

Ekonomickej univerzity v Bratislave“ bol prerokovaný na Kolégiu rektora Ekonomickej univerzity v 

Bratislave dňa 22. 1. 2020. Návrh „Pracovného poriadku Ekonomickej univerzity v Bratislave“ 

odsúhlasil Výbor Rady ZO OZ PŠaV dňa 13. 2. 2020. 

Diskusia 

V diskusii vystúpili doc. Kotlebová (NHF), PhDr. Ing. Kintler (FPM), prof. Pružinský (PHF), 

kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurova, rektor EU v Bratislave prof. Daňo. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová po uvedenej diskusii požiadala členov AS, aby 

pristúpili k hlasovaniu za prijatie uznesenia: 

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 29.04.2020 

prerokovali a schválili „Pracovný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave“ 

s pripomienkami. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 34 

hlasovali za..........................................................................34 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie uznesenia. 

Ad 5.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo, PhD spolu s kvestorkou EU v Bratislave Ing Dziurovou 

predložili na rokovanie AS EU v Bratislave návrh v súvislosti s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve 

EU v Bratislave. Návrh sa skladá z dvoch častí  

1. Návrh na odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku vo vlastníctve EU v Bratislave.  

2. Návrh zmeny účelu uzatvorenej nájomnej zmluvy číslo 14/2019 zo dňa 16.5.2019. 

Odôvodnenie: S účinnosťou od 1. 9. 2007 postupuje Ekonomická univerzita v Bratislave pri nakladaní 

s majetkom podľa zákona číslo 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a  

o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore 

v znení zákona číslo 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

1. Súhlas akademického senátu sa vyžaduje pri predaji alebo zámene nepotrebnej nehnuteľnej veci.  

2. Podľa tohto zákona je rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave povinný tiež vyžiadať si na 

poskytnutie (nájom) nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas predchádzajúci 

písomný súhlas Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová navrhla členom AS EU v Bratislave, aby sa ďalej 

prerokoval materiál podľa jednotlivých bodov. 

1. Návrh na odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku vo vlastníctve EU v Bratislave 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová uviedla, že ide o nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú vo Vlčom 

hrdle 73 v Bratislave a sú zapísané na LV č. 4590.  

• parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape  

  parcelné číslo        výmera v m2                         druh pozemku 

   3281/7                      417                                    Zastavaná plocha a nádvorie 

        Pozemok, na ktorom je postavená nebytová  

 budova označená súpisným číslom  

  3281/9                       792  Zastavaná plocha a nádvorie  

 Pozemok, na ktorom je postavená nebytová  

 budova označená súpisným číslom  

  3281/33   1 337   Zastavaná plocha a nádvorie 

        Pozemok, na ktorom je postavená ostatná  

 inžinierska stavba a jej súčasti  

• stavby  

  súpisné číslo            na parcele číslo    popis stavby  

  1037            3281/7     Škola – Vlčie hrdlo 73  

  1037                         3281/9    Škola – Vlčie hrdlo 73  
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EU v Bratislave zmluvou o prevode správy majetku štátu zo dňa 12. 6. 2001 získala do správy 

bezodplatným prevodom nehnuteľný majetok – stavby (na parcelách č. 3281/7 – spojovacia chodba, 

3281/9 – škola a 3281/10 - internát), celkovo v obstarávacej hodnote 17 088 438 Sk. Predmetom tejto 

zmluvy o bezodplatnom prevode nehnuteľného majetku neboli pozemky, na ktorých sú tieto stavby 

postavené. Vlastníkom pozemkov bol Slovnaft a. s., ktorý kúpnou zmluvou č. FM-1/2001/Hu zo dňa 

20. 12. 2001 predal pozemky (parc. č. 3281/9, 3281/7, 3281/10, 3281/19 a 3281/2) EU v Bratislave  

v hodnote 3 845 800,00 Sk. 

EU v Bratislave predmetné nehnuteľnosti prevádzkovala ako školu od roku 2001 do roku 2007, kedy 

prevádzku školy ukončila. Od tejto doby je objekt nevyužívaný. Predmetné nehnuteľnosti sú pre EU  

v Bratislave nepotrebnou vecou – nepotrebným nehnuteľným majetkom, nakoľko už neslúžia a ani  

v budúcnosti nebudú slúžiť EU v Bratislave na plnenie jej základných úloh, ani na plnenie jej iných 

úloh. Po súhlase Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave s predajom, bude vypísaná 

obchodná verejná súťaž v zmysle Obchodného zákonníka (§ 5 ods. 1 zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky  

č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších 

predpisov). 

Diskusia 

V diskusii vystúpili prof. Tumpach (FHI), prof. Majduchová (FPM), kvestorka EU v Bratislave 

Ing. Dziurová, rektor EU v Bratislave prof. Daňo. 

 

Členovia AS EU v Bratislave neuviedli žiadne ďalšie pripomienky a pristúpili k verejnému hlasovaniu 

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 29.04.2020 

prerokovali a schválili  žiadosť o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na odpredaj 

nehnuteľných vecí – nepotrebného majetku vo vlastníctve Ekonomickej univerzity a to nehnuteľnosti, 

ktorá sa nachádza vo Vlčom hrdle 73 v Bratislave a sú zapísané na LV č. 45902 v členení podľa 

zápisnice. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 34 

hlasovali za..........................................................................34 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie uznesenia. 

 

2. Návrh zmeny účelu uzatvorenej nájomnej zmluvy číslo 14/2019 zo dňa 16.5.2019. 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová uviedla, že zmena účelu nájmu sa týka NZ číslo 14/2019. 

Akademický senát EU v Bratislave udelil predchádzajúci písomný súhlas 11. 4. 2019 s uzatvorením 

nájomnej zmluvy s nájomcom EDULIENKA, IČO 50158660, 941 42 Veľké Lovce 48. Predmetom 

nájmu sú nebytové priestory v budove na Konventnej ulici číslo 1 v Bratislave o výmere 661,57 m2 na 

dobu 5 rokov do 30. 6. 2024. Cena nájmu predstavuje 13 231 Eur/rok + 3 969 Eur energie/mesačne. 

Účel nájmu dohodnutý v nájomnej zmluve: administratívne účely – na konzultačné a poradenské služby 

pre rodičov a deti na individuálnom vzdelávaní a na organizovanie vzdelávacích aktivít pre deti od 6 do 

15 rokov a dospelých. Nájomca v novembri 2019 požiadal o zmenu účelu nájmu z dôvodu, že občianske 

združenie EDULIENKA chce vstúpiť do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktoré 

majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

účelovo vhodné priestory sú jednou z podmienok. 

Diskusia 

V diskusii vystúpili PhDr. Hrivíková (FAJ), doc. Kotlebová (NHF), prof. Majduchová (FPM), 

kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová, rektor EU v Bratislave prof. Daňo. 
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Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 29.04.2020 

prerokovali a schválili žiadosť o zmenu účelu uzatvorenia nájomnej zmluvy číslo 14/2019 

s nájomcom EDULIENKA, IČO 50158660, 941 42 Veľké Lovce 48 bez pripomienok. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 34 

hlasovali za..........................................................................34 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie uznesenia. 

Ad 6.: 

Štatút Obchodnej fakulty EU v Bratislave uviedol dekan OF EU v Bratislave  

Ing. Peter Drábik, PhD., MSc. 

Diskusia 

- prof. Majduchová (FPM) navrhla v článku 3 odsek 2 zmenu textu, že štatutárnym orgánom 

fakulty je dekan na predstaviteľom fakulty je dekan. Podľa zákona o VŠ jedna právnická osoba 

môže mať len jeden štatutárny orgán a tým je rektor. 

- kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová uviedla, že aj v štatúte EU v Bratislave je dekan 

uvedený ako predstaviteľ fakulty. 

- dekan OF Ing. Drábik poznamenal, že štatút bol prerokovaný aj na AS OF, kde bola táto 

skutočnosť prediskutovaná, ale na odporúčanie právničky, s ktorou boli aj ostatné štatúty 

prerokované, bolo uvedené, že štatutárnym orgánom je dekan. Bude to teda súčasťou aj iných 

štatútov. Dekan poznamenal, že nebránia sa uvedenú skutočnosť preformulovať. 

- prof. Tumpacha (FHI) Ing. Kintler (FPM) podporili návrh prof. Majdúchovej. 

- doc. Bolek (FPM) sa zaujímal, aké iné pracoviská má OF, pretože v čl. 4 sú uvedené iba 

všeobecne ako iné pracoviská. 

- dekan OF Ing. Drábik odpovedal, že ide o Výskumný inštitút a ak vzniknú aj ďalšie pracoviská 

budú tiež bližšie špecifikované v organizačnom poriadku. 

Uznesenie č. 6 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 29.04.2020 

prerokovali a schválili Štatút OF EU v Bratislave s pripomienkou v článku 3 odsek 2  

uviesť zmenu textu, že štatutárnym orgánom fakulty je dekan, na predstaviteľom fakulty je dekan.  

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 34 

hlasovali za..........................................................................33 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................1 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala prijatie uznesenia. 

Ad 7.: 

Štatút Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave uviedla dekanka NHF EU v Bratislave  

prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. 

Diskusia 

- hneď v úvode dekanka NHF prof. Pastoráková uviedla, že akceptuje pripomienku v čl. 3 odsek 

2. uviesť zmenu textu, že štatutárnym orgánom fakulty je dekan na predstaviteľom fakulty je 

dekan. 
 
 

-  Ing. Svobodová (OEPaMU) vzniesla niekoľko pripomienok k predloženému štatútu: 

1. formálna pripomienka - v celom štatúte je potrebné jednotne uvádzať vedecko-výskumnú 

                 činnosť s pomlčkou, 

 2. vecná pripomienka sa dotýka článku 6 bod 2  

    v Štatúte EU v Bratislave, ktorý je nadradený fakultným štatútom je v čl. 11 v bode 2   

    uvedené:  
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   Akademickú obec EU v Bratislave tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní zamestnanci, 

   ktorí sú na EU v Bratislave v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas,  

   odborní zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním (zamestnanecká časť) a študenti  

   (študentská časť). Členovia akademickej obce majú právo navrhovať kandidátov do volieb 

   kandidáta na rektora. 

    Preto v článku 6 v bode 2 v predloženom štatúte NHF časť vety „.... ktorí sú s EU v Bratislave 

    v pracovnom pomere    na ustanovený týždenný pracovný čas,...“  tam nemá byť uvedená.  

3. vecná pripomienka k článku 11 – Spôsobu voľby kandidáta na dekana. 

  Podľa VŠ zákona musí byť v štatúte uvedený spôsob voľby kandidáta na dekana. Nestačí len  

  uviesť, že spôsob voľby kandidáta na dekana upravuje volebný poriadok. 

4. informatívna otázka, či sú v článku 13 zámerne neuvedené počty prodekanov. 
 

- dekanka NHF pro., Pastoráková informovala, že v článku 13 sú počty prodekanov zámerne 

vynechané, pretože pri inom počte prodekanov nebude potrebné meniť štatút,  

dekanka ďalej uviedla, že spôsob voľby kandidáta na dekana určujú podrobné pravidlá a preto 

AS NHF trval na tom, aby sa v štatúte uviedlo len rámcové vymedzenie postupu voľby 

kandidáta na dekana. 
 

- doc. Kotlebová (NHf) doplnila, že volebný poriadok kandidáta na dekana má v kompetencii 

AS fakulty, teda to nie je o tom, že ho má striktne diktovať štatút rektora. Práve sme chceli, 

aby bol štatút subtílny, preto sme navrhli neuvádzať volebný poriadok a dali sme naň iba 

odvolávku. Doc. Kotlebová ďalej informovala, že v článku 6 bodu 2 vychádzali zo zákona, že 

majú odborných asistentov, ktorí majú pracovný pomer na málo hodín a tým pádom by mali 

rovnaké práva ako ostatní zamestnanci. Nemyslí si, že všetky fakulty by to mali mať rovnako 

uvedené, lebo potom by to popieralo rôznorodosť fakúlt ako takých a hlavne funkcie 

a právomoci senátu  fakúlt. 
 

- Ing. Svobodová (OEPaMU) pripomenula, že podľa zákona o VŠ určuje štatút verejnej VŠ, kto 

má byť členom akademickej obce. Štatút EU v Bratislave určil odborných zamestnancov bez 

obmedzenia na úväzky. 
 

- rektor EU v Bratislave prof. Daňo podporil názor Ing. Svobodovej a odporučil upraviť štatút 

v súlade so štatútom univerzity. 
 

- doc. Kotlebová (NHF) nevie, či ide v tomto prípade o popieranie, alebo zvyšovanie kvality, ak 

to uvedieme podľa nášho znenia a AS NHF to schválil.  
 

- dekanka NHF prof. Pastoráková uviedla, že ak je potrebné dodržiavať dikciu zákona, tak aj 

fakulta NHF upraví štatút tak, aby to bolo uvedené správne. 
 

- PhDr. Hrivíková (FAJ) upozornila, aby sa v uznesení uviedli presné pripomienky. 
 

Uznesenie č. 7 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 29.04.2020 

prerokovali a schválili Štatút NHF EU v Bratislave s pripomienkami: 

- v čl. 3 odsek 2 uviesť zmenu textu, že štatutárnym orgánom fakulty je dekan na 

predstaviteľom fakulty je dekan, 

- v  článku 6 bod 2 vypustiť časť vety „...ktorí sú s EU v Bratislave v pracovnom pomere na 

ustanovený týždenný pracovný čas,...“,  

- v článku 11 uviesť spôsob voľby kandidáta na dekana,  

- upraviť v celom texte formálnu pripomienku vedecko-výskumnú činnosť s pomlčkou. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 34 

hlasovali za..........................................................................33 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................1 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala prijatie uznesenia. 

Ad 8.: 

Štatút Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave uviedol dekan FHI EU v Bratislave 

prof. Ing. Ivan Brezina, CSc. 



 

7 

 

Diskusia 

- dekan FHI prof. Brezina uviedol, že akceptuje pripomienku v čl. 3 odsek2. 

-  Ing. Svobodová (OEPaMU) sa zaujímala o počet prodekanov uvedených na str.8 čl.13 

- dekan FHI prof. Brezina oboznámil Ing. Svobodovú so skutočnosťou, že text uvedený na str. 8 

je správny. 

Uznesenie č. 8 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 29.04.2020 

prerokovali a schválili Štatút FHI EU v Bratislave s pripomienkou v článku 3 odsek 2 

uviesť zmenu textu, že štatutárnym orgánom fakulty je dekan, na predstaviteľom fakulty je dekan.   

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 34 

hlasovali za..........................................................................34 

hlasovali proti.......................................................................0 

 zdržali sa hlasovania.............................................................0 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie uznesenia. 

Ad 9.: 

Štatút Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave uviedol dekan FPM EU v Bratislave 

prof. Ing. Peter Markovič, PhD. 

Diskusia 

- Ing. Svobodová (OEPaMU) upozornila na vypadnuté logo fakulty. 

- dekan FPM prof. Markovič uviedol, že chyba zrejme nastala pri konvertovaní do Pdf 

dokumentu, v originálnom dokumente sú logá uvedené správne. 

Uznesenie č. 9 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 29.04.2020 

prerokovali a schválili Štatút FPM EU v Bratislave bez pripomienok. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 34 

hlasovali za..........................................................................34 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie uznesenia. 

Ad 10.: 

Štatút Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave uviedol dekan fakulty FMV EU 

v Bratislave PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.  

Diskusia 

- dekan FMV PhDR. Kucharčík akceptuje pripomienku v čl.3 odsek 2. 

- Ing. Svobodová (OEPaMU) konštatovala iba všeobecné uvedenie prodekanov v čl. 13. 

Uznesenie č. 10 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 29.04.2020 

prerokovali a schválili Štatút FMV EU v Bratislave s pripomienkou v článku 3 odsek 2 

uviesť zmenu textu, že štatutárnym orgánom fakulty je dekan, na predstaviteľom fakulty je dekan. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 34 

hlasovali za..........................................................................34 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie uznesenia. 

Ad 11.: 

Štatút Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave uviedol dekan FAJ EU v Bratislave  

doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD. 

Diskusia 

- dekan FAJ doc. Štefančík akceptoval pripomienku v čl.3 odsek 2. 



 

8 

 

- PhDr. Hrivíková (FAJ) sa informovala, či článok 10 bod o nie je uvedený zbytočne, keďže 

všeobecné kritéria na obsadzovanie miest docentov a profesorov sú uvedené aj v rámci 

univerzity. 

- dekam FAJ doc. Štefančík uviedol, že tento bod po konzultácii s právničkou ponechali uvedený 

v štatúte FAJ. 

Uznesenie č. 11 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 29.04.2020 

prerokovali a schválili Štatút FAJ EU v Bratislave s pripomienkou v článku 3 odsek 2 

uviesť zmenu textu, že štatutárnym orgánom fakulty je dekan, na predstaviteľom fakulty je dekan. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 34 

hlasovali za..........................................................................34 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie uznesenia. 

Ad 12.: 

Štatút Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach uviedol dekan 

PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. 

Diskusia 

- dekan PHF v Košiciach prof. Tkáč súhlasí s pripomienku v čl.3 odsek 2. 

Uznesenie č. 12 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 29.04.2020 

prerokovali a schválili Štatút PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach s pripomienkou v článku 

3 odsek 2 - uviesť zmenu textu, že štatutárnym orgánom fakulty je dekan, na predstaviteľom fakulty 

je dekan. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 34 

hlasovali za..........................................................................34 

hlasovali proti.......................................................................0 

zdržali sa hlasovania.............................................................0 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie uznesenia. 

Ad 13.: 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová podrobne informovala členov AS EU v Bratislave 

o prvej úprave dotačných zdrojov EU v Bratislave v roku 2020 na základe Dodatku č.1 k základnej 

dotačnej zmluvy 0125/2020 zo dňa 10.2.2020 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala členov AS EU v Bratislave, aby sa 

vyjadrili k predloženým skutočnostiam.  

V diskusii neodzneli žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 13 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 29.4.2020 

berú na vedomie „Dodatok č. 1 k Základnej dotačnej zmluve 0125 /2020 zo dňa 10. 2. 2020“.  

 

- rektor EU v Bratislave prof. Daňo dal do pozornosti členom AS EU v Bratislave novelu zákona, 

ktorou sa mení zákon o VŠ. Je to zákon 93 z 22.  apríla 2020, 

- Ing. Svobodová (OEPaMU) navrhla vypracovať nový rokovací poriadok AS EU v Bratislave, 

nakoľko súčasný poriadok je už zastaralý, 

- predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová sľúbila, že pripraví členom AS EU 

v Bratislave návrh nového rokovacieho poriadku, 

- doc. Kotlebová (NHF) sa zaujímala, či učitelia dostanú návod na realizáciu online skúšania 

- rektor EU v Bratislave prof. Daňo informoval, že hromadnou poštou, mailom, dostanú všetci 

učitelia manuál a video k online skúšaniu, 

- prezident študentského parlamentu Bc. Mazán poďakoval učiteľom za ich skoré reagovanie na 

nepredvídanú situáciu a realizovanie online výuky. 
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Na záver predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová poďakovala členom AS EU 

v Bratislave za účasť na netradičnom online zasadnutí akademického senátu a zároveň poďakovala za 

trpezlivosť, aktívne pripomienky a námety k prerokovaným materiálom. Všetkým popriala pevné 

zdravie. 

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo poďakoval za pripravenosť zrealizovať zasadnutie  AS EU 

v Bratislave online formou. Poprial všetkým členom senátu veľa zdravia a vyjadril presvedčenie, že sa 

čoskoro osobne stretneme všetci v škole. 

Bratislava 29. 04. 2020 

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

    

                                                                                              prof. Ing. Helena Majduchová, CSc. 

                                                                                                   predsedníčka AS EU v Bratislave  

 

   

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Danica Svobodová (OEPaMU)  – zamestnanecká časť 

 

 

Bc. Tomáš Mazán  (ŠP NHF) – študentská časť 


